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Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 2020 

Förskolan Ragvald 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla 

barn i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-

nedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck 

och ålder. Bristande tillgänglighet är också en grund för diskriminering 

från och med 1 januari 2015.  

Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av  

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Varje år upprättas 

en plan på alla förskolor. Det som står i likabehandlingsplanen ska ske i 

verksamheten.  

Arbetet med likabehandling mot kränkande behandling, diskriminering 

och trakasserier regleras i:  

 

o Skollagen 6 kap (2010:800),  

o Diskrimineringslagen (2008:567 ändrad 2014:958)   

o Förordning (2006:1083 ändrad 2011:681) om barns och elevers 

deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 

behandling.  

o Läroplanen  

o Barnkonventionen 

o Stockholms stads förskoleprogram – framtidens förskola 

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan 

som kommer i kontakt med barn skyldiga att arbeta målinriktat för att 

motverka, förebygga och förhindra att kränkande handlingar, 

diskriminering och trakasserier förekommer på förskolan. Om detta ändå 

skulle inträffa ska omständigheterna utredas, dokumenteras och åtgärder 

föreslås för att förhindra att det upprepas.  

Skadestånd kan utgå till den som diskriminerats/ kränkts, om personalen i 

förskolan åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen. Vårdnadshavaren kan 

göra en anmälan till Statens skolinspektion eller Diskriminerings-

ombudsmannen. Skolinspektionen och barn- och elevombudet (BEO) har 
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tillsynsansvar för bestämmelserna i skollagen. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansvarar för tillsyn av 

bestämmelserna i diskrimineringslagen.  

Diskriminering  

Diskriminering är när personalen i förskolan på osakliga grunder 

behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband 

med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, köns-

överskridande identitet eller uttryck och ålder.  

Beskrivning av diskrimineringsgrunderna - deo  

Bristande tillgänglighet är också en grund för diskriminering sedan 1 

januari 2015.  Bristande tillgänglighet innebär att en person med 

funktionsnedsättning missgynnas genom att man inte har vidtagit skäliga 

åtgärder för tillgänglighet för att personen i fråga ska komma i en 

jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.   

Trakasserier 

Trakasserier är när personal eller barn kränker ett barns värdighet och 

kränkningen har samband med diskrimineringsgrunderna. Det är 

trakasserier även när ett barn kränks på grund av en förälders sexuella 

läggning, funktionsnedsättning med mera.     

Kränkande behandling 

Kränkande behandling är när personal eller barn kränker ett barns 

värdighet, men kränkningen har inte samband med någon 

diskrimineringsgrund. 

När man bedömer kränkande behandling mellan barn fäster man stor vikt 

vid barnets upplevelse. Förskolan ska alltid utreda om barnet blivit kränkt.  

Här tas hänsyn tas till barnens ålder. Det vanliga är att det inte är frågan 

om kränkande behandling men däremot snarast fråga om bristande tillsyn 

från personal.   

Trakasserier och kränkande behandling kan vara:  

✓ fysiska (slag, knuffar) 

✓ verbala (hot, svordomar, öknamn) 

✓ psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när någon 

kommer) 

✓ texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier) 

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
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✓ mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga 

någon annan skada eller obehag) 

Utvärdering av föregående års plan – 2019 

Våra mål för 2019 var följande; 

1. Ålder:  

Vi pedagoger har ett åldersmedvetet språk, undviker att använda ålder 

som värdemakör t ex inte säga; ”du som är så stor nu borde kunna…” 

Vi lyfter fram de yngre barnens kompetenser genom att synliggöra dem. 

Exempelvis kan ett yngre barn tillsammans med en pedagog leda och visa 

hur man gör på miniröris. 

Vi skapar även spontana grupper med blandade åldrar i huset. Det kan 

vara t ex när vi går till återvinningen, biblioteket, har miniröris eller går på 

teater.  

2. Kön: 

Vi utmanar traditionella föreställningar om kön exempelvis genom 

språket, sång, böcker, dans och bilder. 

Vi är närvarande och bemöter barns tankar och yttringar om pojkar och 

flickor. 

Vi har ökat mängden normkritisk litteratur. 

3. Etniska tillhörighet: 

Vi har litteratur, sånger och bilder som synliggör etnisk mångfald. Vi har 

köpt in mer material  t ex. figurer med större variationer.  

4. Funktionsnedsättning: 

Vi har en väl anpassad miljö för personer med olika funktionsvariationer. 

Alla rum är tillgängliga för alla oavsett rörelseförmåga. Allt material är 

tillgängligt för alla.  

5. Sexuell läggning; 

Vi använder oss av bilder och material som visar på olika 

familjekonstellationer och livsstilar. I vardagliga samtal med barnen pratar 

vi om hur olika familjer kan se ut. I leken uppmuntrar vi barnen till att 

familjer kan se olika ut. Vi har ökat mängden normkritisk litteratur. 
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6. Religion och annan trosuppfattning: 

Vi uppmärksammar olika traditioner och högtider genom att använda oss 

av den mångkulturella almanackan. På SLI och UR har vi tittat på filmer 

kring de olika svenska traditionerna och vart dess ursprung är ifrån. 

Vi har köpt in normkritisk litteratur.  

7. Könsidentitet: 

Vi visar alla barn respekt oavsett kön/roll/identitet. 

Vi har ökat mängden normkritisk litteratur. 

FNs barnkonvention har blivit lag from jan 2020, vi har börjat jobba med 

några paragrafer ur barnkonventionen som vi på Ragvald har valt. Genom 

minarattigheter.se har vi tillsammans med barnen tittat på filmer 

reflekterat och dokumenterat. T ex har barnen målat sina tankar ur 

filmerna och fått berätta om sin målning. 

§2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter 

§3 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör 

barn. 

§6 Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

§12 Varje barn har rätt att utrycka sin mening och höras i alla frågor som 

rör barnet. 

§13 Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och utrycka sina 

åsikter. 

§16Varje barns rätt till privatliv ska respekteras. 

§19 Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, 

övergrepp, vanvård eller utnyttjande av förälder eller annan som har hand 

om barnet. 

§27Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat 

och rent vatten. 

§31 Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. 

§42 Alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i 

barnkonventionen. 
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FNs barnkonvention har blivit ett arbetsredskap som Skolverkets nya 

läroplan Lpfö 18 och Södermalms pedagogiska ställningstagande. 

Utifrån dessa mål under 2019 så har vi utvecklat miljön och har ett 

bredare samarbete som gör att de yngre barnens kompetenser synliggörs 

genom att vi har gemensamma projekt som t ex återbruk och 

statsprojektet. Under året har vi arbetat med ett åldermedvetet språk. 

Litteratur från förlaget Olika har köpts in för att bredda utbudet och skapa 

samtal med barnen utifrån olika livssituationer. Böcker med olika språk 

har köpts in utifrån barnens hemspråk, men även andra språk. Vi försöker 

även att jobba med teckenkommunikation för att förstärka 

kommunikationen i vissa situationer. När olika frågor växer hos barnen 

angående kön/roll/identitet så bemöter vi dem med t ex samtal, böcker och 

öppna frågor som leder till diskussion. 

Förskolans främjande arbete 

Det bedrivs ett aktivt arbete för likabehandling utifrån gällande lagar på 

förskolan.  

Medarbetare och biträdande rektor diskuterar och reflekterar kring 

arbetssätt, miljöer och aktiviteter regelbundet på förskolans 

arbetsplatsträffar varje månad. Den biträdande rektorn har tillsammans 

med medarbetare ansvar för att fortlöpande ta initiativ till 

kompetensutveckling av kunskap som handlar om likabehandling. 

Kunskap hos medarbetarna om likabehandling och diskriminering är 

avgörande för en förskola där alla barn ges möjlighet att utvecklas, lära 

och leka utifrån sina personliga egenskaper och intressen.   

Barn, vårdnadshavare och personals delaktighet   

Barnens delaktighet: 

Barn är delaktiga i arbetet med likabehandling genom samtal och 

diskussioner i vardagen. Det är samtal i arrangerade former som samlingar 

och möten, och det är situationer i vardagen där vuxna och barn kan 

reflektera kring vad som är viktigt för att alla ska känna sig inkluderade 

och delaktiga. Barnen på Draken har tillsammans med pedagogerna skrivit 

gemensamma kompisregler som vi ska förhålla oss till i leken/vardagen. 

Vårdnadshavares delaktighet: 

Föräldrar erbjuds utvecklingssamtal en gång per år, på samtalen för man 

en dialog om hur barnet tillsammans med andra barn utvecklar sina 

förmågor att sätta sig in i sin egen och andras situation med utgångspunkt 

i det som likabehandling står för. Föräldrar bedömer arbetet en gång varje 

år i en enkät – Brukarundersökningen. Under hösten 2019 och våren 2020 

så har vårdnadshavarna erbjudits öppna föräldraråd där olika frågor från 

verksamheten och föräldrar lyfts.  
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Personalens delaktighet: 

Flera medarbetare har gått och går flerspråkighetsutbildning för att öka 

kunskaperna om och få fler verktyg för hur vi på förskolan kan jobba med 

mångfald och etnicitet i verksamheten. Arbetslagen har schemalagd 

reflektionstid varannan vecka då verksamheten diskuteras utifrån våra 

olika mål och värdegrunder. Vi lyfter även värdegrundsfrågor och arbetet 

kring diskrimineringsgrunder på våra APT och AGT. 

Kommunikation 

Likabehandlingsplanen finns på Skolplattformen och Stockholms 

stadshemsida https://forskola.stockholm/hitta-forskola/forskola/ragvald/ 

Likabehandlingsplanen ska spridas i möten med barnen och personalen, 

på föräldramöten och föräldraråd. 

Kartläggning  

På förskolan Ragvalds arbetsplatsträffar och arbetsgruppsträffar har vi 

levande diskussioner om arbetsklimatet både för barn och för 

pedagogerna. Dessa diskussioner färgar verksamhetens innehåll och vårt 

arbetssätt. Vi strävar efter en lustfylld och idérik miljö där allas förslag är 

lika mycket värda. Samtalsforum där var individ vågar komma till tals och 

där åhörarna är respektfulla i sin åskådarroll. Personalen pratar om det 

verbala språkbruket, kroppsspråk och mimik och hur dessa 

kommunikationsmedel är med och skapar mer eller mindre trivsel för alla 

på förskolan. All personal på Ragvald är noga med att benämna barnen 

med namn och inte köna någon. Vi säger äldre och yngre barn, och inte 

småbarn eller storbarn. 

På samlingarna ska alla barn erbjudas talutrymme eller chans att synas. Vi 

lyssnar till alla barns intressen oavsett kön och könsuttryck och lyfter 

dem. Barnen uppmuntras att erbjuda varandra hjälp eller fråga varandra 

om hjälp, oavsett kön och könsuttryck.  

Vi har tillsammans med barnen gått igenom våra miljöer och aktiviteter 

och pratat om det finns något att känna sig rädd eller orolig för. Barnen 

svarade att det kan finnas olika material som de inte kan hantera som kan 

kännas otäckt, utöver fanns det ingenting annat som de kände sig oroliga 

för. 

Vi vill utöka möjligheten till inflytande för barnen; t ex vid våra 

utflyktsdagar så får barnen välja park, hålla varandra i handen, samspela 

under promenaden och i aktiviteterna i parken. Vi utmanar alla barnen till 

fysiska utmaningar oavsett ålder, kön och funktionsvariation.  

https://forskola.stockholm/hitta-forskola/forskola/ragvald/
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För att få vårdnadshavarna delaktiga i vår verksamhet så erbjuds 

utvecklingssamtal, kickoffsamtal, föräldraråd, månadsbrev och 

föräldramöten. Vi på Ragvald bjuder även in till samkväm som ljusfest, 

vårfixardag, picknick och filmvisning.  

Vi håller material sorterat så att det blir tydligare för barnen att se vilket 

material som finns, och därmed underlättar möjligheterna att göra aktiva 

val. Vi erbjuder mycket olika sorters material, både återbruk och färdigt 

material. I alla rum på förskolan finns materialet i barnens höjd.  

Barnen har tillgång till stor mängd normkritisk litteratur. Dock är det 

fortfarande ett utvecklingsområde att finna litteratur från andra delar av 

världen vi har dock jobbat med en bok som heter en dag i livet där man få 

följa sju stycken familjer från världens alla hörn. Vi ska bli mer medvetna 

kring bildspråkets betydelse och noggranna med att erbjuda barnen ett 

varierat bildspråk. Förskolan har köpt in många titlar från förlag Olika, 

där text och bilder är normmedvetna. Dessa finns fritt för barnen att läsa 

själva eller med en vuxen. Barnen har även tillgång att låna hem dem.  

Förskolan arbetar till stor del integrerat för att alla barn ska känna trygghet 

med all personal. Vi startar dagen tillsammans på gården och avslutar 

dagen på en avdelningarna. Tillsammans går vi även till olika teatrar, 

bibliotek och återvinningen. Vid personalens frånvaro så hjälps vi åt 

utifrån barn- och personalantal.  

Analys av kartläggningen    

Kartläggningen visar att vi är i stort behov av att sätta ord på vårt 

värdegrunds- och undervisningsarbete där vi tillsammans diskuterar goda 

exempel och dilemman för att på så vis synliggöra vårt dagliga arbete 

kring dessa frågor. Vi strävar efter att alltid ha ett öppet arbetsklimat 

kollegor emellan där vi ger utrymme för feedback och konstruktiv kritik. 

Vi uppmuntrar varandra till kommunikation på ett professionellt plan.  

Under kartläggning ser vi att vi har uppnått våra mål för 2019 men vill 

fortsätta vårt arbete med att synliggöra vårt värdegrunds- och 

undervisningsarbete, samt fortsätta utveckla vårt digitala arbete 

tillsammans vuxna och barn. 
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Förskolans mål för 2020  

Ansvar: Alla medarbetare 

När insatserna ska genomföras: I pågående verksamhet dagligen med stöd 

av biträdande rektor.  

 

Ålder:  

Vi pedagoger har ett åldersmedvetet språk, undviker att använda ålder 

som värdemarkör t ex inte säga; ”du som är så stor nu borde kunna…” 

Vi lyfter fram de yngre barnens kompetenser genom att synliggöra dem. 

Vi skapar även spontana grupper med blandade åldrar i huset. Det kan 

vara t ex när vi går till återvinningen, bibliotek, vardagssituationer, 

uteaktiviteter eller går på teater.  

Kön: 

Vi utmanar traditionella föreställningar om kön exempelvis genom 

språket, sånger, böcker, bilder och samtal.  

Vi kommer att öka mängden normkritisk litteratur. 

Vi är närvarande och bemöter barns tankar och yttringar om pojkar och 

flickor. 

Etniska tillhörighet: 

Vi har litteratur, sånger och bilder som synliggör etnisk mångfald.  

Funktionsnedsättning: 

Vi har en väl anpassad miljö för personer med olika funktionsvariationer. 

Alla rum är tillgängliga för alla oavsett rörelseförmåga. Allt material är 

tillgängligt för alla.  

Vi kommer att öka mängden normkritisk litteratur. 

Sexuell läggning; 

Vi använder oss av bilder och material som visar på olika 

familjekonstellationer och livsstilar. I vardagliga samtal med barnen pratar 

vi om hur olika familjer kan se ut. I leken uppmuntrar vi barnen till att 

familjer kan se olika ut. Vi kommer att se över och komplettera vår 

material. 

Vi kommer att öka mängden normkritisk litteratur. 
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Religion och annan trosuppfattning: 

Vi uppmärksammar olika traditioner och högtider genom att använda oss 

av den mångkulturella almenackan. På SLI och UR har vi tittat på filmer 

kring de olika svenska traditionerna och vart dess ursprung är ifrån. 

Vi kommer att öka användningen av mångkulturell musik.   

Könsidentitet: 

Vi visar alla barn respekt oavsett kön/roll/identitet. 

Vi kommer att öka mängden normkritisk litteratur. 

Vi fortsätter att jobba med Barnkonvention som en del i vårt arbetssätt 

som Skolverkets läroplan Lpfö 18 och Södermalms pedagogiska 

ställningstagande.   

Denna plan kommer att följas upp regelbundet på APT och revideras 

februari 2021.  

Förebyggande arbete 

Personalen har inte upptäckt någon strukturell diskriminering eller risk för 

kränkande behandling i förskolans miljöer eller de aktiviteter som barnen 

deltagit i.  

Det har inte gjorts någon anmälan på förskolan kopplat till 

diskrimineringsgrunderna, trakasserier eller kränkande behandling under 

år 2019.  
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1. Upptäcka:  
Personal kontaktar förskolechef om händelsen direkt och vilka 

åtgärder som har vidtagits. Hur/när har kontakten med 

vårdnadshavaren inletts? Personalen kontaktar snarast 

vårdnadshavarna, informerar om händelsen och bokar snart därefter in 

ett kort möte där eventuellt även biträdande förskolechef eller 

förskolechef deltar. Mötet dokumenteras.  

Förskolechefen kontaktar avdelningschef på Förskoleavdelningen.  

Anmäla: anmälan görs eventuellt på blankett 1 som finns i 

Södermalms mallar (Anvisningar, mallar och listor).  

2. Utreda:  
Utred snarast upplevelser av kränkning utan att värdera. Använd 

blankett 2 (Anvisningar, mallar och listor).   

När personal misstänks ha kränkt/trakasserat barn ska förskolechefen 

alltid ansvara för utredningen.     

Dokumentera: Dokumentera/utred och följ upp interna anmälningar 

på förvaltningens blanketter 1-3 (Anvisningar, mallar och listor).  

3. Åtgärda/Förslag till åtgärder:  

Följa upp: Dokumentera hur och när ni tänker följa upp föreslagna 

åtgärder på blankett 3. Om åtgärderna inte har haft önskad effekt 

beskriv varför och föreslå nya åtgärder tills kränkningarna har 

upphört.   

Följa upp på förvaltningen: Om förskolan får en intern anmälan eller en 

extern anmälan via Skolinspektionen/barn- och elevombud skrivs ett 

yttrande till Sociala delegationen. Det kan vara bra att förskolechef eller 

bitr. förskolechef deltar på mötet. De föreslagna åtgärderna i yttrandet 

följs sedan upp tillsammans med förvaltningen.   

4. Avsluta: Avslutningssamtal där alla berörda parter träffas för att 

komma överens om att t ex kränkningar har upphört och att ärendet 

kan avslutas.    
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Förskolechef  
Förskolechef är skyldig att anmäla om barn/vårdnadshavare anser att 

barnet är utsatt för kränkning/diskriminering till chefen för 

Förskoleavdelningen. Anmälan görs på blankett 1, utredning på 

blankett 2 och uppföljning på blankett 3 som finns i katalogen 

”Anvisningar, mallar och listor”. 

Personal   
När personal får kännedom om att ett barn/vårdnadshavare anser 

sig/barnet ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskriminering är 

hen skyldig att dokumentera och anmäla händelsen till biträdande 

förskolechef omgående. Anmälan görs på blankett 1.Utredning görs 

på blankett 2 och uppföljning på blankett 3 som finns i katalogen 

”Anvisningar, mallar och listor”.  

Avdelningschef 
Avdelningschef är skyldig att anmäla händelsen till stadsdelsnämnden 

som är ytterst ansvarig. Anmälningar vidarebefordras därefter till 

Sociala Delegationen/SDN som är ytterst ansvarig.    

 

 


